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Referat fra møte i programstyret for 
Helsedataprogrammet 

Møte 11 

Dato 11.mars 2019 

Tid Kl. 10:00-14:00 

Sted Verkstedveien 1, Skøyen 

Medlemmer   
Bodil Rabben (Direktoratet for e-helse) 
Jesper Werdelin Simonsen (Forskningsrådet) 
Siv Cathrine Høymork (Helse Nord RHF) 
Olav Røise (Helse Sør-Øst RHF) 
Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen)  
Tristan Rolstad (KS) 
Sverre Fossen (Norsk helsenett) 
Tarje Bjørgum (Abelia) 
Sissel Husøy (Helsedirektoratet)  
 

Gun Peggy Knudsen (Folkehelseinstituttet) 
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 
Pål Romundstad (NTNU) 
Kristin Farestvedt (Helse Vest RHF) 
Torstein Bye (Statistisk sentralbyrå) 
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Roar Olsen (UNIT) 
Per Morten Sandset (Universitetet i Oslo) 
 

 

Forfall 
Astrid Øksenvåg (KS) 

  

Observatører 
Arne Lunde (Kunnskapsdepartementet) 
Hanne Monclair (Kunnskapsdepartementet)  
Marit Lie (Helse- og omsorgsdepartementet) 
 

  

Direktoratet for e-helse 
Marianne Braaten  
Alexander Gray 
Maria Pretorius (referent) 

Børge Kristiansen 
Bjørn Holstad 
Thea Sørvig Østbye 
Maren Lien 

  

 
 

Sak Tema Sakstype 

1/19 Godkjenning av referat fra forrige programstyremøte  Beslutningssak 

 Christine Bergland ønsket velkommen til møtet. 
Viser til saksunderlag. 
 
Innspill: 

- Når hele programstyret stiller seg bak noe må dette referatføres 
i vedtak, eller det bør komme tydelig fram at det er en helhetlig 
oppfatning.   
Svar: Referatet fra 7.des endres. 

- I referatet fra Referansegruppen kan det leses at det er sendt ut 
brev til registereiere om bistand til innholdsforvaltning og 
Helsedataservice. Det er SKDE som har mottatt brev på vegne av 
RHF'ene. Brevet må også kommuniseres med RHF'ne, da SKDE 
ikke har noen styringslinje overfor RHF'ene. Siv Cathrine 
Høymork avklarer med Eva Stensland i SKDE og tar kontakt med 
programkontoret for videre prosess. 

  

 Vedtak:  
Programstyret godkjenner referatet med de endringer som er spilt inn.   



 

side 2 

Agenda og innkalling godkjennes. 

2/19 Status fra programmet  Orienteringssak 

 Marianne Braaten og Alexander Gray orienterte om status i 
Helsedataprogrammet. Bjørn Holstad orienterte om status for 
anskaffelsene.  
 
Viser til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill: 

- Vi vet at forskere bruker et vell av ulike analyseverktøy, og at de 
ønsker tilgang til et stort utvalg. Hvordan er dette tenkt inn i 
anskaffelsesgrunnlaget? 
Svar: I stor grad skal økosystemet gi mulighet for tilførsel av ulike 
analyseverktøy, men hvordan dette skal reguleres må 
programmet komme tilbake til. Vi skal tilrettelegge for 
økosystemet, ikke anskaffe dette i kommende anskaffelse. 

- At plattformen skal tilfredsstille alle behov er nok umulig, det 
utvikles nye verktøy hele tiden. Det må også være muligheter for 
at man kan ta i bruk det man selv har utviklet 

- Programmet kan vurdere en retrospektiv på DPIA-prosessen for 
Filoverføringstjenesten for å se om denne kunne vært gjort mer 
smidig  

- Er redegjørelsen av synergieffekter mellom 
helsedataanalyseplattformen og microdata.no en del av den 
eksterne kvalitetssikringen?  
Svar: Ja. Direktoratet fikk i tillegg til kvalitetssikring av arbeidet 
med å etablere helseanalyseplattformen som et 
analyseøkosystem, i oppdrag å vurdere mulighetene for 
synergier mellom HAP og microdata.no. Begge oppdrag kom i 
samme tillegg til tildelingsbrev (nr 1 2019). 

 

 

 Vedtak:  
Programstyret tar saken til orientering og ber programmet innarbeide 
innspill fremkommet i møtet. 
 

 

3/19 Ekstern kvalitetssikring Orienteringssak 

 
 
 

 
 
 
 

Marianne Braaten og Alexander Gray presenterte saken. 
Viser til saksunderlag og presentasjon 

Innspill til saken: 

- Programmet må forberede seg på en krevende prosess. Selv om 
KS2-ordningen er under revisjon skal denne eksterne 
kvalitetssikringen gjøres i henhold den gamle ordningen, som 
fortsatt er den gjeldende  

- Hvorfor synliggjøres ikke usikkerheter knyttet til lovarbeidet i 
tornado-diagrammet (bidrag til usikkerhet)?  
Svar: Denne usikkerheten er med i analysen, men vises ikke på 
topp 10-listen for usikkerheter knyttet til kostnad. Vi har ikke 
kjørt analyser for usikkerheter knyttet til nytte, her ville nevnte 
usikkerhet kommet høyere opp 

- SSB ser på microdata.no og HAP som komplementer, disse vil 
ikke være konkurrerende løsninger 
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- Det er viktig for departementene at de er bevisst på og forstår 
bildet rundt de komplementære løsningene  

- Det må gjøres en større kartlegging/workshop for å vurdere flere 
analyseløsninger i forhold til hverandre, tilsvarende 
redegjørelsen som er gjort for microdata.no  

- Redegjørelsen er god.  Men man trenger en oversettelse på hva 
er behovet og hva er nytten til de ulike løsningene. Klarer vi å 
sette tall på dette?  

- Det vises til arkitekturrammeverket European Interoperability 
Framework (EIF). Dette er en EU-modell som forklarer at 
digitalisering handler om dimensjonene juridisk, organisatorisk, 
semantisk og teknisk samhandlingsevne. På tvers av disse styring 
og forvaltning av integrerte offentlige tjenester. 

- Programmet må også se på et løp angående det juridiske rundt å 
ta i bruk andre eksisterende løsninger 

 
Programstyret finner redegjørelsen rundt HAP og microdata.no god, og 
støtter denne. Samtidig stiller programstyret spørsmål om hvorfor det 
kun er synergier med microdata.no som er bedt redegjort. 
 

 Vedtak: 

Programstyret har fått til orientering to av dokumentene som er 
grunnlag for den eksterne kvalitetssikringen.  
 

 

4/19 
 

Forvaltning av innhold på helsedata.no  

 

Diskusjonssak 

 Bjørn Holstad presenterte sak om forvaltning av innhold på helsedata.no 

Viser til saksunderlag og presentasjon. 

 

Innspill til saken: 

- Det etterlyses en mer tverrsektoriell representasjon i denne 
redaksjonen. Kunnskapssektoren må være med i modellen, ikke 
bare representert ved forskere, men også noen som kan se alle 
forskerportaler på tvers. KD/UNIT kan komme med forslag til 
rolle/hvem dette kan være.  

- Hvordan blir innhold på helsedata.no og helsenorge.no 
koordinert i forhold til hverandre?  
Svar: Dette må beskrives nærmere i innholdsstrategien 

 

 

 Vedtak: 
Programstyret er informert om forvaltning av innhold på helsedata.no, 
og ber programmet innarbeide innspill fremkommet i møtet. 
 

 

5/19 Omfang anskaffelse data og analyseplattformen  Diskusjonssak 

 Børge Kristiansen presenterte sak om omfang anskaffelse data og 
analyseplattform. 
Viser til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

- Vil programmet se på ulike løsninger for å komme raskere i mål? 
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- Det må synliggjøres i fremdriften når det er vi må ta en 
meglerrolle og sørge for at aktørene tilrettelegger løsningene for 
HAP. Denne meglerfunksjonen savnes i bildet 
Svar: Det er flere deler av økosystemet vi må se på: 
analyseverktøy og infrastruktur, dataleverandør/tjenester, 
aktørbildet på tjenesteleverandører og eksplorativ analyse. For 
hver av de ulike elementene må vi definere nærmere hvilken 
rolle programmet skal ha 

- Forslag til omfang ser bra ut, men det savnes et perspektiv i 
bildet på når forskere kan ta inn egne data. Trenger da 
analyseverktøy fra dag 1. 
Svar: Programmet vil innarbeide dette. 

- Hvor robust er anskaffelsesarbeidet til å håndtere ulike 
resultater av regelverksarbeidet? 
Svar: Noe kan løses ved hjelp av databehandleravtale i en 
periode. Programmet arbeider med dette allerede nå og vil 
tegne scenariene. 

- Hvordan kan vi se på gjenbruk av eksisterende løsninger for å 
komme raskere i mål?  
Svar: Deler av løsningen kan realiseres raskere dersom beste 
løsning er å realisere gjennom gjenbruk. Dette jobber vi med. 

- Vil det være mulig å la private aktører også ta ansvar for flere 
deler av realiseringen? 
Svar: Dette er en del av konseptet, og må konkretiseres 
fremover 

 

 Vedtak: Programstyret er informert om arbeidet med omfang av 
anskaffelsen, og ber programmet innarbeide innspill fremkommet i 
møtet. 
 

 

6/19 Finansieringsmodeller for søknad og saksbehandlingstjenester på HAP  Diskusjonssak 

 Thea Sørvig Østbye presenterte sak om finansieringsmodeller for søknad 
og saksbehandlingstjenester for HAP. 
Viser til saksunderlag og presentasjon 
 
Innspill til saken: 

- Er finansieringsmodellen non-profit?  
Svar: Ja, dette vil være non-profit.  

- Det er viktig å skille mellom kommersielle formål og akademiske 
formål  

- Vi kommer raskt i konflikt med statsstøtteregulativet, er dette 
noe som programmet er oppmerksom på? 
Svar: Programmet igangsatte i februar en ekstern juridisk 
vurdering vedrørende statsstøtteregulativet og HAP. 

- Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet oppdrag med 
å anbefale en ny finanserinsmodell for forskningsinfrastruktur. 
Det kan være en fordel om de to prosessene samkjøres. 
Svar: Programmet er dialog med Forskningsrådet om dette  

- Finansieringen må dekke hele verdikjeden. Dette må komme 
tydeligere fram i modellen. 

- Det er ikke nødvendigvis ønskelig å gå bort fra modellen om 
prisdifferensiering 
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- Helseforetakene har en momskompensasjonsordning, i 
motsetning til høyere forskningsinstitusjoner. Dette kan skape 
en momsproblematikk i modellen. 
Svar: Dette må programmet se nærmere på, det er foreløpig ikke 
arbeidet med momsproblematikk  

- Kommunene bør oppmuntres til å bruke modellen når den 
foreligger 

- Finansieringsmodellene må også ta hensyn til interimsfasen 
- En ny helsenæringsmelding er på trappene. Meldingen sier noe 

om hvordan vi skal tiltrekke oss store aktører internasjonalt. Bør 
ses i sammenheng 

 
Direktoratet leverte i 2017 en større rapport til HOD om 
finansieringsmodeller for e-helse. På samme måte er det her behov for 
et mer omfattende notat som drøfter prinsippene grundig. 
Dette er et politisk tema og vi er avhengig av hva departementene 
ønsker. 
 

 Vedtak:  
Programstyret er informert om arbeidet med finansieringsmodeller av 
søknad- og saksbehandlingstjenester, og ber programmet innarbeide 
innspill fremkommet i møtet. 
 

 

7/19 Detaljering av forvaltningsfunksjoner og etablering av Helsedataservice  

 

Orienteringssak 

 Maren Lien presenterte sak om forvaltningsfunksjoner og etablering av 
Helsedataservice. 
Viser til saksunderlag og presentasjon 
 
Innspill: 

- Metadatabildet må vises mer tverssektorielt  
- Er rekkefølgen satt? Dette er et vanskelig utgangspunkt når man 

ikke vet resultatet av lovendringen. 
Svar: Flytskjema er utkast, og det kan bli endringer i rekkefølge 

- Det savnes en tydeliggjøring av GDPR i flytskjemaene 
- Dataminimering må det synliggjøres både hos forsker og hos 

Helsedataservice 
- Er det vurdert om REK kan inngå i Helsedataservice? Eventuelt 

om de fire komitéene kan slås sammen til én. Vi vet at de fire 
ulike regionkomitéene utøver ulikt i dag. 
Svar: Programmet har dialog med REK på om godkjenning skal 
komme før eller etter godkjenning I helsedataservice, eventuelt 
om det skal skje parallelt.  Per nå ligger de ikke an til at REK vil 
inngå i Helsedataservice.  
Replikk: Det anbefales at programmet tilegner seg god 
kjennskap til godkjenningsprosessen i fagrådet hos REK  
Replikk: Dette kan være et godt tidspunkt å foreslå en endring 
av REK-organisering 
Replikk: Minner om at det er flere komitéer i REK. Vi må 
forholde oss til NEM – Den nasjonale forskningsetiske komité for 
medisin og helsefag 
Replikk: I høringsnotatet fra HOD bør det drøftes om REK skal 
inngå i kvalitetsregisterforskning 
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Replikk: Det må gjøres en etisk vurdering, men det er ikke 
sikkert at det er REK som skal gjøre denne 
Replikk: Det er ikke ønskelig å gå tilbake til institusjonell 
godkjenning uten REK. Dette vil være et stort tilbakeskritt. 

- Utkast til målbilde er mot år 2025. Vil det være noe lignende i en 
interimsfase?  
Svar: Programmet jobber med dette 

- Det er ønskelig med en tidslinje i flytskjema 
- Programmet bør se på om navngivningen er riktig, for ikke å 

skape misforståelser. For eksempel bør HAP forvaltning (HAP FO) 
i stedet hete HAP systemforvaltning. 

- Rapporten som ble sendt fra Helsedataprogrammet ligger til 
behandling i HOD. hva er status her? 
Svar: Rapporten er en del av materialet rundt høringsnotatet 
som skal ut. HOD kan per nå ikke svare på hvordan rapporten 
skal presenteres i denne sammenhengen. 

 

 Vedtak: Programstyret er informert om arbeidet med 
forvaltningsfunksjoner og Helsedataservice, og ber programmet 
innarbeide innspill fremkommet i møtet. 
 

 

8/19 Helsedataprogrammets varighet  

 

Orienteringssak 

 Marianne Braaten presenterte sak om Helsedataprogrammets varighet. 
Viser til saksunderlag og presentasjon 

Programmet vil utarbeide forslag til kriterier for hva som må være på 
plass før programmet kan avsluttes. Saken kommer tilbake til 

programstyret.  

 

 

 Vedtak: Programstyret har fått en orientering om at programmets 
varighet vil bli vurdert nærmere i tiden fremover. 

 

9/19 Eventuelt  

 Christine Bergland informerte om arbeidet med ny e-helseorganisering. 

  

 

 


